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ABSTRAK 


'KontPSI dl kalangan Pi\S dipllih sebagai lema dalarn pcnelitlaE mi 
mengingat banyaknya kasus korupsi di Indonesia terutama di itlstansi pemerintalL 
Bahkan Indonesia - menumt hasil penclitian Transparency International 
dilempatkan sebagai negara paling konJp di wl1ayah ASia Tcnggara hahktm 
temasuk negara tcrkorup dl1mgkat duma. 

Sebagai masyarakat dan negara yang scdang berkembang, bangsa 
Indonesia yang mayoritas adalah suku bangsa Jawa temyata belutll sepenuhnya 
mencrima nilai-nilai barn dan modemisasl dan belurn mampu mel1jn~galkan 
kuhnr yang seringkali berbenturan dcng:an konsek\\cnsi yang dibllwa oleh 
modemisasi, sehmgga meoimbulkan penyimpangan pcnlaku ·-yang dalam 
penehtian mi dtsebut sehagai undakan kOrupSl 

Di t.:ngah modemisasi saat ini, "'OnUlg" jawa maslh sangat kual 
memeg;mg tTadisinya, !lanyak allii bcrpendapat bahv.a korupsi di ]ndonCS1& ridak 
icpas dan pcngaruh kultur Sebagai kultur dnmil1aIl. budaya Jawa yang selalu 
m.::-nekankan keselarasan soslaL Juga turnt melanggel1gkan praktik btrokra::i yang 
korup. Dltdlgarai gaji yang kedl juga menjadi pendorong bagi pegawai negen 
unruk metakukan tindak komps! karen3 terdesak adanya tuntutan dar. datalll 
djrinya dan lingkungannya untuk hidup Jayak -menurut 'iersinya telltu saja. 

Studi ini memhahas mengcnai persepsi P?-.S tcntaug korupsi. mCl1cari tahu 
bcntuk~bcntuk kompsi yang dilakukan PNS d. instansi '"X", melihat apakah 
adanya relasi kultur domman (patrimomahsrne Jawa) dengan praktik bnokras\ 
pemerinlah turut melanggengkan tindakan korupsi P~S, setia upaya untuk 
menyelesaiJ..an p;;rsoalan kOfUpsi di kalangall PNS 

Teon yang digunakan untuk mmjawab pennasalahan dalam pClleiilJaIl in} 
adaialL teon ~1ntktural fimg:s.ionaL col1ectjye conSciousnc<;\, kons!ruk$i 50Sial. 
teon temang birokra<>i, korupsi dan modL111isasi, tecri per1ukaran sosiaL dan (CoTi 
kontrol suslaL 

Dalam menggali dan mcoganalists data, pcnclitian illi meuggunakan 
pcndekat,::IQ \"'llalitaHf sebag:ai upaya lIntuk mmemukan kcda!aman (depfh). 
kckayaan (richness), dan komplcksitas dari sebuah rcalitns yang dtlihal scbagai 
hasil komtruksi ~sial me1alui individu sebagai akror yang akttf melakukan 
mterpretasi subyekti f dan intersubyektif 

Has!! s!udi im menemukan kcbenaran dari apa yang mt'rljadi pcmhahasan 
banyak kalangan dewasa ini bahwa kultur lawa yang mefljadi pedoman dalaltl 
bcrsikap dan bertingkah iaku mas,yarakatnya, yang dltcra.pkan tldak pada 
tempatnya, mcmberi sumbangan yang berarti bagi komVS1 dl linckungan 
birokra:;i. 

Berbagai s(11HSi te1ah ditawarkan dan upaya untuk mmyclcsaikan 
persoalan kOfUpsi hams dllakukan 5e.:ara senus o1ch pemerintah di bav.ah 
kepemimpinan Presiden terpJlih 2004~ Harapan besar rakyat adalah korupsi dapat 
segera dia\.;hiri, I'\amun pcrjuangan besar mi tidak akan berhasil lanpa duk.lmg.an 
dan komitmcn :iemua etemcn ~alllm wadah l\'egara Repuhlik lndonesm untuk 
melakukan pembahan mer1Jadi negara yang. bersih dari korupsi. 
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